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Zaproszenie na Konferencję Naukową 

„Wsparcie seniora w środowisku” 
26 i 27 września 2017 roku, Kraków 

 

Komunikat 2. 

 

Szanowni Państwo,  

Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już przesłali swoje zgłoszenie do udziału 

w organizowanej przez Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 

Krakowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie konferencji pod tytułem 

„Wsparcie seniora w środowisku”. Przypominamy, że jest to czwarta konferencja z cyklu 

„Praca socjalna w teorii i działaniu”. 

Planujemy pracę w sześciu równoległych sesjach tematycznych:  

I. Edukacja i inicjatywy seniorów 

II. Opieka medyczna i usługi dla osób starszych 

III. Gerontologiczna praca socjalna  

IV. Polityka społeczna na rzecz seniorów 

V. Duchowość i religia w życiu seniorów 

VI. Senior w przestrzeni medialnej 

 

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:  

• prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 

Przewodniczący 

• prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

• dr hab. Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
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• dr hab. Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

• dr hab. Małgorzata Halicka, Uniwersytet w Białymstoku 

• dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku 

• prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w 

Lublinie 

• dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski w Warszawie 

• dr hab. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum w Krakowie 

• dr hab. Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski 

• dr Joanna Staręga-Piasek, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie 

• dr hab. Maria Straś-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski 

• dr hab. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

• dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski w Warszawie 

• dr hab. Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

• dr hab. Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Komitet Praktyków konferencji tworzą: 

• mgr Jolanta Chrzanowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

• mgr Katarzyna Kadela, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

• mgr Witold Kramarz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

• mgr Paulina Przybylska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie 

• mgr Katarzyna Stec, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 

• mgr Mirosława Zielony, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, 

 

Komitet organizacyjny konferencji współtworzą:  

• dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Przewodnicząca 

• dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

• dr Izabela Rybka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
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• dr Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

• Małgorzata Bogucka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

• Joanna Słota, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

• Dominika Szarek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

• Kinga Gąska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

 

Kontakt z komitetem organizacyjnym we wszelkich sprawach związanych z konferencją 

e-mail: seniorwsrodowisku@gmail.com 

Kolejne informacje oraz komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej 

konferencji pod adresem: https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/  

 

Rejestracja 

Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w konferencji przedłużyliśmy termin przesyłania 

zgłoszeń: 

1. Dla osób, chcących wziąć udział pełny w konferencji (uczestnictwo w obradach, 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady oraz publikację artykułu)  

– do dnia 15 czerwca 2017  

2. Dla osób chcących wziąć udział w konferencji (w tym uczestnictwo w obradach, 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady) - bez publikacji artykułu  

– do dnia 31 sierpnia 2017 

3. Dla osób chcących wziąć udział w publikacji (bez udziału w konferencji)  

– do dnia 31 sierpnia 2017 

W celu potwierdzenia chęci wzięcia udziału w konferencji bardzo prosimy o wypełnienie 

„Karty zgłoszenia uczestnictwa” z zaznaczeniem właściwej opcji udziału oraz przesłanie jej na 

adres e-mail: seniorwsrodowisku@gmail.com.  

mailto:seniorwsrodowisku@gmail.com
https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/
mailto:seniorwsrodowisku@gmail.com
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Opłaty konferencyjne   

• pełny koszt udziału w konferencji, który obejmuje uczestnictwo w obradach, 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady oraz publikację artykułu - 400 zł 

• koszt publikacji artykułu bez udziału w konferencji – 330 zł 

• koszt udziału w konferencji (w tym uczestnictwo w obradach, materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe i obiady) bez publikacji artykułu: 

1. pracownicy akademiccy - 150 zł 

2. praktycy – 80 zł 

3. doktoranci – 50 zł 

4. studenci – 30 zł 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji, a prelegenci – z adnotacją o 

wygłoszeniu referatu. 

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 31 lipca 2017 roku na konto bankowe Fundacji im. 

Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Bank ING: 

58 1050 1445 1000 0090 3045 8732; tytuł przelewu „Konferencja Senior w środowisku, imię i 

nazwisko”. 

UWAGA – słuchacze studiów doktoranckich wnoszą opłaty w zależności od formy udziału – jeśli udział 

w konferencji jest pełny to opłata wynosi 400 zł, natomiast w sytuacji udziału w konferencji bez 

wystąpienia i publikacji opłata wynosi 50 zł. 

 

Publikacja 

Artykuł do publikacji prosimy przesłać do 30 listopada 2017 roku na adres e-mail: 

maria.luszczynska@upjp2.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia do druku 

jedynie tych tekstów, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą. 

 

 

mailto:maria.luszczynska@upjp2.edu.pl
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W trakcie konferencji planowane są imprezy towarzyszące – wystawy oraz kiermasz talentów 

seniorów. 

 

Po obiedzie II-giego dnia konferencji organizatorzy przewidują dla osób chętnych dwie 

wycieczki do wyboru: (1) do Kopalni Soli w Bochni/Wieliczce lub (2) do Opactwa Sióstr 

Benedyktynek w Staniątkach, połączonych z wizytą studyjną w Centrum Rozwoju Seniorów 

w Staniątkach. 

 

Sponsorzy konferencji 

 


